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Téma:   Fenntartható fejlődési célok és megvalósíthatóságuk 

Projektterv készítője, a megvalósításért felelős: Pósán Enikő, 

a Debreceni Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium  

matematika-kémia szakos tanára 

Készült: Debrecen, 2022. 10. 12. 

Résztvevők:  Debreceni Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium 10. a osztálya, 34 tanuló 

  Pósán Enikő matematika-kémia szakos tanár,     

   osztályfőnök-helyettes az osztályban 

  Pap-Kaáli Nóra angol szakos tanár, az osztály osztályfőnöke 

  Bilen Attila angol-magyar szakos tanár,  

Diákönkormányzat munkáját segítő tanár 

  az iskola vezetésének részéről Dr. Molnárné Szecskó Ágnes intézményvezető 

      Juhászné Héra Andrea intézményvezető-helyettes 

Helyszín: Debreceni Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium 

  4032 Debrecen Békessy Béla utca 12. 

Időtartam: 2022. szeptember 1. - 2023. május 31. 

Időpont:  minden hónapban egy nap, az első szerdai tanítási nap 

  terv szerint kilenc alkalom, amelyek a következők: 

  09.07., 10.05., 11.02., 12.07., 01.11., 02.08., 03.01., 04.05., 05.03. 

  (így a tanulók számára is kiszámítható, megjegyezhető az időpont,  

amelytől el is lehet térni, ha szükséges) 

 



Célkitűzés:  A tanulók figyelmének ráirányítása a fenntarthatóságra, azok céljaira. 

A tanulók folyamatos nevelése a havonta megvalósuló projektnapi programok  

segítségével, amelyek a fenntarthatósági célok egy-egy megvalósítását mutatják 

be.   

Előzmények: A gimnázium 2019-ben elnyerte a Fogyasztó Tudatosságra Nevelő Iskola 

megtisztelő címet az iskolában folyó nevelő munka eredményeként. Az iskola 

vezetősége és pedagógusai a fenntarthatósági célok megvalósítása iránt 

elkötelezettek. Középiskolánknak kiemelt feladata a tanulók fogyasztótudatos, 

fenntarthatóságra törekvő fiatalokká nevelése. 

A projekt az iskolai nevelés része:  

Az elmúlt tanév során a tanulók ismereteket szereztek a fenntarthatósági 

célokkal kapcsolatban.  

Ebben a tanévben a meglévő ismeretek elmélyítése mellett a megvalósíthatóság 

lehetőségeire szeretnénk felhívni a figyelmüket.  Feladatunknak érezzük 

továbbá, a fenntarthatósági célokkal összhangban lévő tanulói viselkedéskultúra, 

illetve környezettudatos, környezetérzékeny magatartás kialakítását. 

A jövő tanévben további lehetőségekre szeretnénk felhívni a tanulók figyelmét, 

illetve szeretnénk bevonni őket az ötletelésbe, a programok szervezésébe, a 

tantermi előadások során a tudásmegosztásba. 

Ez a korosztály érdeklődő, nyitott a fenntarthatóság témájával kapcsolatos 

dolgokra. Szemléletük alakítható a széleskörű ismereteket bemutató, sokszínű 

eseményekkel. Fontos, hogy találkozzanak olyan értékekkel, amelyek a jövőjük 

hasznos részévé válhat.  

Tervezés:  A fenntarthatóság céljait megvalósító események tervezésekor felmértük, hogy 

melyek vannak összhangba az intézményünk nevelési céljaival, illetve melyek 

valósíthatók meg. Továbbá felmértük kérdőívekkel a tanulói igényeket, amelyek 

elemzése, értékelése is segített, hogy a tanulók által is támogatott programokat 

tervezzünk.  

 

Megvalósítás: 

 
Szeptember: Mesterkedj! - Raklapból udvari bútor az újrahasznosítás és újra 

felhasználás jegyében 

 Fenntarthatósági célok: 11. Fenntartható városok és közösségek 

 Szükséglet: raklap, csiszolópapír, ecset, festék 



Ez a program megvalósult. 

A raklapok a tankönyvosztás után maradtak ki, feltehetően semmilyen módon nem 

használták volna fel, és csupán a hulladékok közé kerültek volna. Ezért döntöttünk 

amellett, hogy udvari ülőalkalmatosságot készítünk belőle. A tanulók régebbi, használt 

eszközökkel díszítették a raklapokat, hoztak magukkal csiszolópapírt, ecsetet, festéket, 

fapácot, dekupázs technikához eszközöket, hangsúlyozva, hogy régebbi, használt 

kellékek is megfelelnek a célra. A megvalósítás során a tizedikes tanulók bevonták a 

munkába a gimnázium új diákjait, a kilencedikeseket is, így ők is részesei lehettek a 

fenntarthatósági célokat szolgáló programnak. A jó hangulatú délutánon a fiatalok 

nem csak kiélhették kreativitásukat, megvalósíthatták ötleteiket az alkotás során, 

hanem ismerkedhettek egymással. Ezen az alkalmon újrahasznosítás és újra 

felhasználás szemlélete mellett az iskolai közösség építése, erősítése is megvalósult.  

          

Október:  Egy tanuló - egy konzerv - jótékonysági akció 

 Fenntarthatósági célok: 2. Az éhezés megszüntetése 

 Szükséglet: konzervek, papírdoboz 

Ez a program megvalósult. 

Az orosz-ukrán háború borzalmai elől elmenekült kárpátaljai családok debreceni 

befogadását, elhelyezését többek között a Dorkász Szolgálat Alapítvány vállalta fel. A 

családokat a Vekeri-tónál lévő kempingben helyezték el. A munkatársak a menekült 

embereknek megfelelő lakhatási körülményeket teremtettek és folyamatosan 

gondoskodnak az ellátásukról is. Ehhez szerettünk volna hozzájárulni az osztály, illetve 

(az akciót kiterjesztve) az iskola tanulói által felajánlott konzervekkel. Az önzetlen 

segítség eredményeként kb. 50 kg élelmiszert adtunk át az alapítvány képviselőjének a 

gimnázium közösségének jelenlétében, azért, hogy az eddig már oly sok nehézséget átélt 

emberek hazánkban, városunkban biztonságban élhessenek és minden nap legyen étel 

az asztalukon. 

 



November: Védd a magyart, vedd a magyart! - Magyar Fogyasztóvédők Szövetségének 

előadása a fogyasztói tudatosságról, a hazai termékek előnyeiről 

Fenntarthatósági célok: 8. Tisztességes munka és gazdasági növekedés 

 

December: Mondd, te melyiket választanád? - sportnap, amelyen egy ismert sportoló 

mutatja be sportágát, amelyet ki is lehet próbálni 

  Fenntarthatósági célok: 3. Egészséges jóllét 

                          

Január:  Megunt ruhám gazdit keres! - megunt, kinőtt, de még jó állapotú, divatos 

ruhák csere-beréje 

Fenntarthatósági célok: 12. Felelős fogyasztás és termelés 

 

Február:  Határon innen, határon túl - Testvériskolánk, a kolozsvári Apáczai Csere 

János Elméleti Líceum meglátogatása, együttműködés erősítése, közös 

programok megvalósítása 

  Fenntarthatósági célok: 10. Egyenlőtlenségek felszámolása 

                             



Március:  Tiszta vizet a pohárba! - A víz szerepét bemutató tanulói poszterekből 

kiállítás szervezése az iskola aulájában, s ezzel kapcsolódás a víz 

világnapjához (március 22.) 

 Fenntarthatósági célok: 6. Tiszta víz és alapvető víztisztaság 

                             

Április:  Pattanj fel a bringáMra! – kerékpár túra a debreceni Nagyerdőn, s ezzel 

kapcsolódás a föld világnapjához (április 22.) 

Fenntarthatósági célok: 13. Fellépés az éghajlatváltozás ellen 

 

Május: Fenntartható a tudás? - Fenntarthatósági tudásverseny szervezése játékos 

vetélkedő formájában 

  Fenntarthatósági célok: 4. Minőségi oktatás 

                             

 

Várható eredmények:  

A tanulók szemléletének formálás, oly módon, hogy fenntarthatósági 

célok megvalósulása része legyen a mindennapjaiknak, s ezáltal példát 

mutassanak környezetüknek.  


